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Dotyczy: Postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 138/A/13 – „Świadczenie 
usług w zakresie organizacji kursów dla pracowników Południowego Koncernu 
Węglowego  S.A.  wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego określone w 
art. 53 ust.6 Prawa geologicznego i górniczego”.  

 
W związku z otrzymanym zapytaniem do przetargu w temacie jw. – poniżej przytaczamy treści 
pytania i udzielonej odpowiedzi: 
 
Pytanie: 
Powołując się na zamieszczone wymagania ofertowe dotyczące „Świadczenia usług w 

zakresie organizacji kursów dla pracowników Południowego Koncernu Węglowego  S.A.  

wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego określone w art. 53 ust.6 Prawa 

geologicznego i górniczego” Ośrodek Szkolenia i Doradztwa Zawodowego Ad Acta Sp. z o.o. 

z Żor, jako zainteresowanego tym przetargiem, zwraca się  z uprzejmą prośbą o udzielenie 

informacji  dotyczącej ewentualnej współpracy  w zakresie przeprowadzania na Waszych 

zasobach i  parku maszynowym zajęć praktycznych  zgodnych z tematyką  prowadzonych 

kursów na zasadach jak to jest prowadzone obecnie. Prosimy o podanie orientacyjnej wyceny. 

Proszę również o podanie  warunków i kosztów korzystania z sal wykładowych i pomieszczeń 

na terenie zamawiającego. 

 
Odpowiedź:  
Wyjaśniamy, że zgodnie z wymaganiami ofertowymi  dotyczącymi przedmiotu zamówienia 
dotyczącego „Świadczenia usług w zakresie organizacji kursów dla pracowników 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. wykonujących czynności w ruchu zakładu 
górniczego określone w Art. 53 ust. 6 Prawa geologicznego i górniczego”, zajęcia praktyczne 
w ramach powyższych kursów, jeżeli są ujęte w programie kursu, odbywają się  w zakładach 
górniczych Zamawiającego na koszt Zamawiającego. 
Jedynie w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć praktycznych w zakładach  

Zamawiającego (dotyczy kursów w poz.10-15 ujętych w załączniku nr 1 do wymagań 

ofertowych), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację szkoleń praktycznych, jeżeli 

są ujęte w programie kursu oraz ewentualnych pokazów  w KD Barbara na swój  koszt poza 

zakładami Zamawiającego. 
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Korzystanie z sal wykładowych i pomieszczeń Zamawiającego w przypadku prowadzenia ww. 

kursów odbywa się na podstawie stosownej umowy najmu. Przybliżony koszt najmu sal 

wykładowych kształtuje się następująco: 

Sala Wykładowa w ZG Sobieski o powierzchni 90,00 m2 -  60,00 zł netto za 1 dzień najmu, 

Sala Wykładowa w ZG Janina  o powierzchni 75,28 m2 - 40,00 zł za  1 dzień najmu. 

Czynsz  zawiera wszelkie koszty związane z używaniem przedmiotu najmu, w tym z tytułu 

dostawy energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji  i wywozu nieczystości 

stałych oraz związanych z przedmiotem najmu opłat ponoszonych przez Wynajmującego. 
 

 
 


